
Brukerveiledning- lagerleie/returavtaler med virksomheter som søker 

om tillatelse til erverv av eksplosiver 

 
Virksomheter som søker om tillatelse til erverv av eksplosiver må kunne dokumentere at de har 

minst ett lovlig sted å oppbevare eksplosiver. Dette kan være et eget lager, avtale om leie av lager 

eller avtale om retur av eksplosiver. 

Virksomheter som leier lagerplass eller har avtale om retur av eksplosiver måtte tidligere legge ved 

signerte avtaler om dette i søknaden. Dette blir nå erstattet av en digital kontrakt med 

samtykkefunksjon i Altinn.  

I denne brukerveiledningen viser vi deg hvordan du samtykker til en avtale om leie av lagerplass eller 

retur av eksplosiver for en virksomhet som søker om tillatelse til erverv av eksplosiver. Vi forklarer 

også hvordan du kan trekke et samtykke dersom avtalen ikke eksisterer lenger.  

Samtykke i Altinn 
Når en virksomhet søker om tillatelse til erverv av eksplosiver og oppgir at den leier lagerplass av 

andre eller har en returavtale, vil den virksomheten som legges til få en forespørsel om samtykke fra 

DSB i sin digitale postkasse.  

Dette betyr at dere som leier ut lagerplass får en henvendelse fra Altinn om å bekrefte eller avkrefte 

avtalen gjennom et samtykke.  

 

Ny samtykkeforespørsel 
Når en virksomhet har blitt forespurt om å 

samtykke til en avtale vil dette vises øverst 

på siden til de personene som har rollen 

Parallell signering for virksomheten.  

Under "Profil" vil det være en oppgave for 

"Samtykke og fullmakter".  

Du må huske å representere virksomheten 

i Altinn for oppgaven. 
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Samtykket har samme varighet som tillatelsen til erverv av eksplosiver. Dere kan når som helst trekke 

samtykket. Dere vil da fjernes som utleier til den virksomheten du trekker samtykket fra. Det samme 

skjer om avtalen opphører.  

Har du ikke tilgang i Altinn for din virksomhet? 

For å kunne gi samtykke må man ha rollen Parallell signering i Altinn. Denne må fordeles fra 

virksomhetens daglige leder. For mer informasjon om fordeling av roller i Altinn kan du se på 

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/ 

 

Oversikt over avtaler 
I Altinn kan du se oversikten over samtykkeforespørsler og inngåtte avtaler:  
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https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/


Du kan når som helst trekke et samtykke om leie av lagerplass eller returavtale. Da vil din tilknytning 

til en virksomhet sin tillatelse til erverv av eksplosiver opphøre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din virksomhet kan legges til på nytt hos virksomheten som søker om tillatelse til erverv av 

eksplosiver. Da vil samtykkeforespørselen se lik ut som tidligere.  

 

Digital post 
Kommunikasjon til virksomheter som håndterer eksplosiver går til virksomhetens digitale postkasse. 

Daglig leder har tilgang til postkassen og kan fordele denne tilgangen til andre ansatte. For mer 

informasjon om den digitale postkassen og hvordan du styrer tilgangen, les her: 

https://www.dsb.no/kontakt-oss/digital-post/ 

Tjenesten administreres av Altinn, så dersom du har flere spørsmål rundt den digitale postkassen din 

må du ta kontakt med Altinn.  
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